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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (42) كتاب الحج – الموطأ

 –الحالق  –العمل في النحر  -ما جاء في النحر في الحج  -السير في الدفعة  -)تقديم النساء والصبيان 
 التقصير(

 الشيخ عبد الكريم الخضير 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته, سم. 

  أحسن هللا إليك.
، نبينا محمد ،الم على أشرف األنبياء والمرسلينالحمد هلل رب العالمين, والصالة والسبسم هللا الرحمن الرحيم, 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
 لسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. لواجزه عنا خير الجزاء, واغفر  ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 : تقديم النساء والصبيان:باب

أن أباهميا  :-رضيي هللا عنهميا-الك عن نافع عن سالم وعبيد هللا ابنيي عبيد هللا بين عمير حدثني يحيى عن م
حتيى يصيلوا الصيبم بمنيى, وارميوا قبي  أن  ،مين المزدلفيإ إليى منيىأهليه وصيبيانه عبد هللا بن عمر كان يقدم 

 يأتي الناس. 
، قالت: بنت أبي بكر أخبرتهوحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح: أن موالة ألسماء 

بغلس, فقاليت:  ًنىبغلس, قالت: وقلت لها: لقد جئنا م مًنى -رضي هللا عنهما-أبي بكر  جئنا مع أسماء ابنإ
 د كنا نصنع ذلك مع من هو خير منِك.ق

م نسياءه -رضيي هللا تعيالى عنيه-وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحيإ بين عبييد هللا  ، وصيبيانه مين كيان يقيدِم
 مزدلفإ إلى منى.ال

فقد وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أه  العلم يكره رمي الجمرة, حتى يطلع الفجر في يوم النحر, ومن رمى 
 ح  له النحر.

-عن مالك عن هشام بن العروة عن فاطمإ بنت المنذر أخبرته: أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر وحدثني 
الصيبم حيين يطليع الفجير,  يصيلي لهيم ،لي لها وألصحابها الصيبمبالمزدلفإ تأمر الذي يص -رضي هللا عنهما

 تسير إلى منى وال تقف.ثم تركب ف
وعلىى للىه وصىحبه عجمعىين, عمىا  ،وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وصلى هللا وسلم ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
عليىىه الصىىال  -النبىىي و ى, إلىىى من ىى يعنىىي فىىي الىىدفز مىىن م دل ىىة "بيياب تقييديم النسيياء والصييبيان"فيقىىوا المفلىى : 

–صىبيان لألنهىا كانىت يقيلىة, امىرع  يبمىة, وعذن ل ؛قبىل حممىة النىا  عذن لسود  بنت  معىة عن تنصىر  -والسالم
م دل ة واجب من واجبىات الحىج, والمقصود عن المبيت ب -رضي هللا عنهما-ن ممن عذن له ابن عبا  كا -اعيض  
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ذان, االسىت  لما احتيج فيىه إلىى -غير واجب- اوالسقا , ولو كان سنة مستحب   رعا لما عذن بتركه لل الو كان ركن   إذ
عنىد الجمهىور, ومىن عجى  عىن الوصىوا، عو  مىن تركىة مملقىا فعليىه دم يجبىره بىدم ،فأعدا األقىواا فيىه عنىه واجىب

 عو بات فيه غالب الليل فال شيء عليه. ،د عنهص
: أن أباهميا عبيد هللا بين وعبييد هللا ابنيي عبيد هللا بين عمير سيالم"حدثني يحيى عن مالك عن نيافع عين يقوا: 

يعني يتعجلىون فىاذا بىاتوا غالىب الليىل انصىرفوا, ويىل يك ىي  "عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفإ إلى منى
كمىىا يقىىوا األكيىىر, باعتبىىار عنىىه إذا بىىات إلىىى المنتصىى  فمىىا بعىىد المنتصىى  مىىرج  للنصىى   ؟إلىىى منتصىى  الليىىل

كمىىا فىىي الصىىحي , المقصىىود عن  -رضىىي هللا عنهىىا-عو يكىىون إلىىى مايىىب القمىىر, كمىىا كانىىت ت عىىل عسىىماء األوا, 
"حتييى يقىىوا:  لىىه عن ينصىىر  قبىىل الصىىب ، ،العىىاج  والضىىعي , عو مىىن معىىه عىىاج  عو ضىىعي  ال يسىىتقل بن سىىه

يصىىلون الصىىب   يىىذا دليىل علىىى عنهىىم انصىىرفوا مىىن م دل ىىة فىىي الليىل قبىىل ملىىو  الصىىب , يىىم يصييلوا الصييبم بمنييى"
ويرمىوا الجمىر   ،ويىذه يىي ال ا ىد  مىن التعجىل, ال ا ىد  مىن التعجىل عن يصىلوا إلىى منىى "وارموا قب  الناس" ،بمنىى

 ،-عليه الصال  والسالم-ويرفعه إلى النبي  -رضي هللا عنهما-قبل كير  النا , ويذا الحديث من فعل ابن عمر 
قّدم بعض النساء والذرية, المقصود عنه ، و قّدم سود  ،ذلك يقدم عيلهكان ي عل  -عليه الصال  والسالم-وعن النبي 

 .-عليه الصال  والسالم-يابت من فعله 
لكىن  اح: أن ميوالة ألسيماء بنيت أبيي بكير"حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبيي ربي"و يقوا: 

الحكىىىم للاالىىىب,  علىىىم يقولىىىون:عكيىىىر عيىىىل ال ،لىىىو انصىىىر  بعىىىد مضىىىي غالىىىب الليىىىل ة، وغيىىىر الضىىىع غيىىىر العىىىاج 
 .ألنه مكث غالب الليل,.. ا؛كن عاج   ويجو ون له عن ينصر  بعد عن يمضي غالب الليل, ولو لم ي

 ...........طالب:
ألن  ؛بعىد مضىي غالىب الليىل الم يكىن عىاج    ولو ،عقوا: عكير عيل العلم يجي ون االنصرا  ،من بعد الماربيو 

ن يمكث بها, حتى يصلي ال جر في عوا وقته, عندما يب غ الصب  يصلي يم يىأتي والسنة ع ،لاالبلالحكم عنديم 
, وقبل عن تملز الشم  يدفز إلى منى, يذه يي السنة, وال ينتظر حتى االمشعر فيذكر هللا ويدعوه حتى يس ر جد  

ال يسىىتميز  اتملىىز الشىىم , ال ينتظىىر بمبعىىه واختيىىاره حتىىى تملىىز الشىىم , لكىىن إن كىىان المريىى  عمامىىه مسىىدود  
االنتقىىىاا مىىىن  حمىىىة النىىىا , وبقىىىي فيهىىىا مىىىن غيىىىر مبعىىىه واختيىىىاره إلىىىى عن ملعىىىت الشىىىم , يىىىذا ال يتصىىىور فيىىىه 

, يىىىذا فيىىىه مشىىىابهة للمشىىىركين الىىىذين ال , عمىىىا مىىىن جلىىى  فىىىي مكانىىه حتىىىى تملىىىز الشىىىم  مىىىن غيىىىر سىىببابهةمشىىال
نة عن يمكىىث حتىىى يصىىلي بهىىا ينصىىرفون حتىىى تملىىز الشىىم , ويقولىىون: عشىىرق يبيىىر كىىي مىىا نايىىر, يىىذه يىىي السىى

 ، يم يدفز إلى منى.ايجل  يذكر هللا حتى يس ر جد  ال جر, يم 
وحييدثني عيين مالييك عيين يحيييى بيين سييعيد عيين عطيياء بيين أبييي ربيياح: أن مييوالة ألسييماء بنييت أبييي بكيير "يقىىوا: 

: قد كنيا تقالفبغلس, قالت: فقلت لها: قد جئنا منى بغلس,  جئنا مع أسماء ابنإ أبي بكر مًنى أخبرته, قالت:
صلى في الم دل ة ومكث فيهىا حتىى  -عليه الصال  والسالم-, ال شك عن فعله "نصنع ذلك مع من هو خير منكِ 

عسىى ر, وعذن لىىبعض النىىا  عن ينصىىرفوا قبىىل ذلىىك, فىىال شىىك عن ميىىل يىىذا تبيحىىه الحاجىىة, إذا خشىىي ا نسىىان علىىى 
له عن يترخص, ال سيما إذا كان معه نسىاء, والنسىاء ن سه من ال حام الشديد, ومن ال يمي  ذلك وال يصبر عليه, 
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ال سىىيما فىىي  ,نهىىن كلهىىن ضىىع ة, حتىىى القويىىات الشىىواب ضىىع ةإل: وقىىد قيىىل: فىىي ميىىل يىىذه األوقىىات, لىىو قىىاا قا ىى
مىن مخىالمتهن وفي رمي الجمر  ميل يذا النساء بىال شىك ضىع ه, ويحصىل  ،ماكن ال حام الشديد  في المما األ

 نعم؟ يعني.. ،ن ما ال تحمد عقباهفي يذه األماك الرجاا
 .......الطالب:....

المتعىىين فىىي حقهىىم لكىىن الرجىىاا األقويىىاء األشىىداء،  ،ر كلهىىا ا ن فيهىىا مشىىقة شىىديد نعىىم, يىىو بىىال شىىك عن المشىىاع
وقد قيل, قالىه مىن عيىل  عما النساء فانهن ضع ة, النساء ال شك عنهن ضع ة، -عليه الصال  والسالم-قتداء به اال

 من قاله. العلم
 ،م نسيياءهكييان يقيدمِ " عحىد العشىر  المبشىرين بالجنىة "عين مالييك أنيه بلغيه: أن طلحييإ بين عبيييد هللاوحيدثني "يقىوا: 
ى–عو يموفىوا  ،, وال ا ىد  مىن ذلىك عن يرمىوا قبىل النىا ألنهىم ضىع ة ؛انه من المزدلفإ إلى منيى"وصبي قبىل  -اعيض 
فلىىو انصىىر  مىىن م دل ىىة إلىىى  ،يجىىو  تقديمىىه -ا سىىيأتيعلىىى مىى–ألنىىه يجىىو  تقىىديم المىىوا  علىىى الرمىىي  ؛النىىا 
مىن مىا  قبىل عن يرمىي ال  لىه ذلىك, ،م ذلىكوقىد   ،ن بىالحيضلىيتال سيما من كان معه نساء, وخشىي عن يب ،البيت

 حرج عليه.
النحير, ومين  وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أه  العلم يكره رمي الجميرة حتيى يطليع الفجير مين ييوم"يقوا: 

جاء في حديث ابن عبىا  النهىي عىن الرمىي قبىل ملىو  الشىم , النهىي عىن رجىم الجمىر   له النحر" رمى فقد ح 
قبل ملو  الشىم , والحىديث فيىه كىالم أليىل العلىم, وعكيىر عيىل العلىم علىى عنىه مىا دام رخىص لىه عن ينصىر  قبىل 

فما عذن له حتى  ي الرمي,ألن المشقة ما يو باالنصرا , المشقة ف ؛النا , وفا د  الترخيص عن يرمي قبل النا 
ولذا يجي ون الرمي من لخر الليل, وكىذلك  ؛يرمي قبل النا  فاذا رخص له في ذلك, فله عن يرمي متى ما وصل

   موا  ا فاضة, من بعد ذلك يقوا...نعم؟الموا
 الطالب: والذبم.

 ين؟ع 
 الطالب:..............

يىىم حلىى  يىىم مىىا   ،رمىىى الجمىىر  يىىم نحىىر ،فعلهىىا مرتبىىة -معليىىه الصىىال  والسىىال-عنىىدنا ععمىىاا يىىوم النحىىر, النبىىي 
مىن يىذه األعمىاا  ال, فلىو قىدم شىي   ويىو عولىى وعكمى -عليه الصال  والسىالم-وسعى, يذا الترتيب الذي فعله النبي 

رميت قبل عنحر, نحرت قبل عرمي, إلى غير ذلك من األس لة التىي تىدا علىى جىوا   ،على بعضها جاءت األس لة
، فمىا سى ل عىن شىيء قىّدم" :قاعىد  الكليىة ،(())افعل وال حىرج: -عليه الصال  والسالم-ألنه قاا  ؛لتأخيرالتقديم وا

, ويذا يتناوا جميز ععماا النحر, فاذا عج نىا الرمىي قبىل ملىو  ال جىر, عو قبىل (())افعل وال حرجوال عخر إال قاا: 
حر قبل ملو  الشم  عو قبل ملو  ال جىر, فهىل ملو  الشم , وعج نا له عن ينحر قبل الرمي من ال م ذلك عن ين

رمىىى قبىىل ملىىو   إذا ،فقىىد حىىل لىىه النحىىر" مىىن رمىىى فقىىد حىىل لىىه النحىىر ومىىن رمىىى"يجىىو  لىىه عن ينحىىر؟ ولىىذا يقىىوا: 
 ماذامى قبل ملو  ال جر, لكن ا ن لو ر  كي ؟ ،حتى يملز ال جر قبل يوم النحر يقوا: يكره رمي الجمر  ال جر،

 ما يجو ؟ عويجو   له في عن...،يصير عليه؟ وقد رخص 
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 .....الطالب:......
 -عليىه الصىال  والسىالم-إذا عج نىا لىه الرمىي, وقىد سى ل النبىي  ،يجىو ؟ يرمىي عم الال, عنا عقوا لىك: يجىو  يرمىي 
 , من ال م ذلك عنه يجو  النحر قبل ملو  ال جر.(())ال حرجعن النحر قبل الرمي؟ فقاا: 

 .........طالب:...
 ؟اشبهه الذي, من ذلك عين، ال

 ...طالب:..........
 كي ؟, عو قران ميال   ،يدي متعة ،ا ن يذا يديعضحية,  هما نست يده من الكالم الذي معنا, ما في

 طالب:.............
 ل جر من يوم النحر" ميب, عنت دعه"حتى يملز ا الل ظ ما يدا على يذا ،الل ظ نأخذ يذا؟ ال, ما نأخذه منهمن 

 ل ملو  الشم ؟بال ما يحل قا  تحل و  ،، ورمى الجمر  يم نحر يديهضحية, ا ن يذا صلى ال جرميل األ
 طالب:............

ال تجىىو  إال بعىىد صىىال   نىىه ميىىل األضىىحية, واألضىىحيةإنىىه ي يىىد كالمىىه: إ ،ألنىىك عنىىت عفىىدتناقبىىل ملىىو  الشىىم ؟ 
  بعد الصال . األضحية متى تحل؟ ،العيد

يم عنىد المرمىى نحىر  ،، يم رمىيذا نحر يديه قبل صال  العيد, صلى ال جر بال  ،العيد العيد؟ عمصال  ال جر 
ىىى–تقىىىوا لىىىه؟ مقتضىىىى كالمهىىىم عنىىىه يجىىىو , ويىىىو مقتضىىىى  مىىىاذاقبىىىل ملىىىو  الشىىىم  بسىىىاعة,  ،يديىىىه التقىىىديم  -اعيض 

عنىه فىي الحىديث  لم يحل لىه النحىر, مىز ،م هومه عن من لم يرم   "ومن رمى فقد حل له النحر"والتأخير, ينا يقوا: 
يذا يحل له النحر قبل عن يرم , م هوم قوله:  , فعلى(())افعل وال حرجي؟ فقاا: الصحي  س ل عن النحر قبل الرم

مىه , علىى كالمىه, م هىوم كاللى العصر, نقوا: ال تنحر حتى ترمىيلو عخر الرمي إ "ومن رمى فقد حل له النحر"
العلىم مىن لكن من عيل  ،يجو  تقديم النحر على الرميي, مز عنه ولو عخر الرم, عنه ما يحل له النحر حتى يرمي

ميل األضحية, كمىا عن الهىدي مقىي  علىى األضىحية فال يجي ه إال بعد صال  العيد,  ،يسن بالهدي سنة األضحية
تىىأخير النحىىر بعىىد صىىال  وعىىدم إج ا هىىا, وال شىك عن  ،وفىي إج ا هىىا ،وفىىي عيوبهىىا ،فىي كييىىر مىىن األمىىور فىي سىىنها

والقىىران سىىببه يىىدي المتعىىة  ،ا ن الهىىدي يىىذا ..،يعنىىي مىىن إحرامىىه ،لىىو نحىىر الهىىدي قبىىل لكىىن مىىاذا ،د عحىىو العيىى
 بين النسكين في س ر  واحد , نعم؟ الجمز

 طالب:............
سىىببه  ،شىىكران ال جبىىران ،يىىذين النسىىكين فىىي سىى ر  واحىىد  -جىىل وعىىال-شىىكران علىىى عن يسىىر هللا  ،يىىو دم شىىكران
عو ا حىرام بىالقران مىن المحىرم, يىذا سىبب الوجىوب, ووقىت الوجىوب عنىد  ،ر  التي ينوي التمتىز بعىدياا حرام بالعم

ىى ؟ ميىىب, اعيىىل العلىىم, مكىىان حلولىىه عو وقىىت حلولىىه؟ مكانىىه يعنىىي مجىىرد مىىا يبلىىو بىىه محىىل الىىذب  يك ىىي, عو يمىىا مع 
, ووصل منىى فىي عوا النهىار اجد  عن عس ر   دل ة إلىجل  بالم -عليه الصال  والسالم-الوقت متى؟ يعني النبي 

لكىن لىو إنسىان تعجىل, يىل  ،بعىد تحقى  وقىت األضىحية -عليه الصىال  والسىالم-ورمى الجمر  يم ذب , يعني ذب  
األضىحية ال  نإ, وقىاا: (())خذوا عني مناسككمفعل في يذا الوقت, وقاا:  -عليه الصال  والسالم-نقوا: النبي 
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إلىىى منىىى بعىىد صىىال  العيىىد  امتىىأخر, جىىاء متىىأخر   (())افعىىل وال حىىرجقيىىل لىىه: يمكىىن الىىذي  ،تجىى ق قبىىل الصىىال , ال
 ا له: لماذا تذب  قبل الرمي؟ نعم؟يقو  ب , ما عحدوذ

 طالب:................
الو يعني الوقت يل يو منصوص عليه,  علىى الرمىي ال  ص  يىو ن ى ،عنه؟ لكن يو مىن ال م المنصىوصمسكوت  ا 

ي عىدم الرمىي قبىل رمي, ويذه فا د  التعجيل, ال سيما إذا ضع نا حديث ابىن عبىا  فىلمتقدم المتعجل وعنه يسيما ل
حىل الىذب  قبىل صىال  و  ،حتى لو افترضنا عننا صححنا حديث ابن عبا  ورمى بعد ملىو  الشىم  ملو  الشم ,

 ..ال سيما عن ذب  في مكانه, -احتماا–العيد 
 ....طالب:......

جىوا    لكىن مىذيب جمهىور عيىل العلىم ،ميىب يىو ب ا دتىه عىدم م احمىة النىا ؟ فا ىد  التعجيىل؟ مىا وماال, ...... 
الرمي من االنصرا , وعسماء صىلت الصىب  بمكىة بىالحرم صىلت فىي المسىجد, صىلت الصىب  يعنىي بعىدما رمىت, 

يعنىي بىين الرمىي والمىوا  يجىو   ،جوا  النحر مباشىر  مقتضى يذا؟ ما، وصلت الصب  يناك, مرت منى ورمت
، ووقىىت للعبىىاد  سىىبب وجىىوب و األصىىل علىىى الترتيىىب النبىىوي, ينىىاك قاعىىد  ذكريىىا العلمىىاء عنىىه: إذا كىىانالنحىىر, ويىى
جىوب الهىدي ا حىرام, ويجو  بعىد الوقىت, والخىال  بينهمىا, فعنىدنا سىبب و  ،ال يجو  تقديمه على السبب ،ووجوب

مىىن ا حىىرام بىىالعمر  إلىىى وقىىت قران عو بعمىىر  التمتىىز, ووقىىت الوجىىوب يىىو وقىىت األضىىحية, وبينهمىىا سىىواء كىىان بىىال
رواية عن عحمد, يو  ونه بمجرد انعقاد السبب, و لخال , والشافعية يجياألضحية بعد صال  العيد, يذا يو محل ا
 فتي به, وكتب فيه ما كتب, نعم؟ويو قوا معرو  عند عيل العلم, وقد ع  

 طالب:..............
في جوا  نحر الهدي قبل يوم النحر(, القوا اليسر ل  فيه )ع   نعم؟ ، يوم سبعة، يوم تسعة,يوم يامنةيقّدم لو يذب  

عن , عقصىد ه مىن تجىوي ه النحىر قبىل يىوم نحىره(صىاحب اليسىر فىي يسىر إيضاح مىا تويمىه ) ورد عليه بكتاب اسمه:
 ؟. نعماألضحيةعن ينحر الهدي في وقت للذمة  لكن ال شك عن األحو  واألبرع ،المسألة خالفية بين عيل العلم

 ؟الفقهيإ طالب:إعادة القاعدة
 ،ووقىت وجىوب, عنىدنا الك ىار  ،إذا كان للعباد  سبب وجوب"قوا ابن رجب وغيره: ي ،تروا القاعد  ال قهية ،القاعد 

يعنىي  ،ك ار  اليمين سىببها انعقىاد اليمىين, ووقتهىا الحنىث, يقولىون: ال يجىو  التك يىر عىن يىذه اليمىين قبىل انعقاديىا
عن عمىىري عشىر مىرات إلىىى  عمعىم لىي ما ىىة مسىكين فيمىا لىىو حل ىت فىي مسىتقبل ريىد عنا: ععنىدك وفىر  معىام, تقىىو 

 لك ار , تج ق وال ما تج ق؟ة لقدميصير, م
 طالب: ما تجزئ.
ات ىىاق؟ ات ىىاق عنهىىا  عمخىىال   لكىىن لىىو عخىىرج الك ىىار  بعىىد الحنىىث ،ألن سىىبب االنعقىىاد اليمىىين ؛اواحىىد   مىىا تجىى ق قىىوال  

، ولىىىم يىىىأت وقىىىت تجىىى ق؟ انعقىىىد السىىىبب ال عموقبىىىل الحنىىىث, تجىىى ق  ،د انعقىىىاد اليمىىىينك ىىىار  بعىىىة, لىىىو عخىىىرج المج  ىىى
إنىي وهللا ال عحلى  علىى )): -عليىه الصىال  والسىالم-يذا محل الخال , لكن في ميل اليمين جاء قوله  ،الوجوب

ى–وجىاء  ((خيىر منها, إال ك ىرت عىن يمينىي, يىم عتيىت الىذي يىو ايمين فأجد غيريا خير   إال ))ى: عخىر  روايىة -اعيض 
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عن يحنىث يك ىر, يىذه  مىن عجىل  يعنىي ،, المقصىود عن ميىل يىذا يجىو ((وك ىرت عىن يمينىي ،عتيت الىذي يىو خيىر
 وجدتهم ذكروا يذه المسا ل. ،تنمب  عليها القاعد , ولو رجعت إلى قواعد ابن رجب ،القاعد 

 طالب:............
 ين؟ع

 طالب:...........
 -بال شك-بد من مراجعته في قواعد ابن رجب, ولها نظا ر, واألحو  ا الكالم الالمقصود عن ميل يذ مرت، التي
 نها ال تج ق.إمن خال  من قاا:  اخروج   ،يفخر الذب  إلى وقت ذب  األضحية عن

 جمىىاعتكم متىىى ينحىىرون الهىىدي؟  شييام بيين عييروة عيين فاطمييإ بنييت المنييذر"وحييدثني عيين مالييك عيين ه"يقىىوا: 
 طالب:...............

 كم متى ينحرون الهدي؟جماعت
 طالب: جماعتنا؟

 الشافعية, متى ينحرون؟ نعم،
 .............الطالب:

قىىوا عنىىد الشىىافعية اليىىذا  ،مجىىرد مىىا يحىىرم انعقىىد السىىبب ،يىىذا قىىوا معىىرو  عنىىد الشىىافعية ،ال ،يحجىىون م ىىردين
 معرو .
 ...............الطالب:
عماا يوم من ع  لي ا ن السعي  ،يعني ميل ما قدمنا السعي لقاعد ,ولها وقت تنمب  عليها ا ،ه لها سببيذ نعم,

يعنىي إذا جىا   ،ال ،نى يذا عن يذا يو الراج  عنىديال يجو  تقديمه مز موا  القدوم؟ يجو , ولي  معالنحر؟ ع
ومىا سى ل عىن شىيء قىدم وال "لمىوا  والرمىي والحلى , من عجل عن يأتي بأعماا التحلل التي منهىا ا له االنصرا ,

يبدع من  ،د ذلك اليوم فجعله من ملو  ال جر, ومنهم من وق  عن(())افعل وال حرجإال قاا: ي ذلك األمر, عخر ف
 ملو  ال جر.
 ........الطالب:.....

 , النحر قبل وقت النحر.ال 
أنهيا كانيت تيرى أسيماء بنيت أبيي بكير  :وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمإ بنت المنذر أخبرتيه"

, يصلي لهم الصيبم حيين لها وألصحابها الصبم" يعني ا مام الذي يصلي بهم تأمر الذي يصلي لها" بالمزدلفإ
عليىىه الصىىال  -عن النبىىي " :عن يبىىادر بهىىذه الصىىال , وجىىاء فىىي الحىىديث الصىىحي  ،يىىذه يىىي السىىنة يطلييع الفجيير"

 ،وقتهىا, قبىل ملىو  الصىب , ولىي  معنىى قبىل "فىي م دل ىة,قبل وقتها إال صىال  الصىب   ما صلى صال    -والسالم
يصيلي لهيم الصيبم " بعد التأكد من ملو  الصب  -عليه الصال  والسالم-ال, قبل وقتها المعتاد الذي كان يعتاده 

مىز عن السىنة المكىث حتىى تسى ر وتىدعو  ،تصىلي وتمشىي وال تقيف" ثم تركب فتسير إلى مًنيى حين يطلع الفجر,
 وتذكر هللا, فاذا عس ر عدفعت, نعم.
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 هللا إليك.أحسن 
 : السير في الدفعإ:باب

وأنيا  -رضيي هللا عنهميا- حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنيه قيال: سيئ  أسيامإ بين زايد
في حجإ الوداع حين دفع؟ قال: يسيير العني   -صلى هللا عليه وسلم-كيف كان يسير رسول هللا  ،جالس معه

 وجد فجوة نص.فإذا 
 عروة: والنص فوق العن . قال مالك: قال هشام بن

ير قيدر  -رضي هللا عنهما-وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر  كان يحيرك راحلتيه فيي بطين محسِم
 .رميإ بحجر

ع ييإ": -رحمىىه هللا تعىىالى-يقىىوا المفلىى   يعنىىي كي يىىة السىىير إذا دفىىز مىىن عرفىىة إلىىى الم دل ىىة,  "بيياب السييير فييي الدف 
سيئ  أسيامإ بين حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنيه قيال: ": ومن الم دل ة إلى منى, يقوا

من عرفة إلىى  -عليه الصال  والسالم-ألنه كان ردي  النبي  ،وكون عسامة يقصد بالسفاا زاد, وأنا جالس معه"
 مىن عرفىةحينمىا دفىز  في حجإ الوداع حينما دفع" -صلى هللا عليه وسلم-كيف كان يسير رسول هللا " الم دل ة

بىىين ا بمىىاء وا سىىرا , سىىير  ،ضىىرب مىىن عضىىرب السىىير ،والعنىى : سىىير "قييال: كييان يسييير العنيي "إلىىى الم دل ىىة؟ 
ويتسىىبب فىىي تعىىب المسىىافر والمتنقىىل مىىن مكىىان إلىىى مكىىان,  ،ألن ا بمىىاء الشىىديد يضىىيز الوقىىت ويهىىدره ؛متوسىى 

يىذا ينباىي عن يكىون بىين بىين, وا سىرا  علىى  ىة, المقصىود عن ميىل يعرضه للتعىب والكل -اعيض  –وا سرا  الشديد 
))سىىرعة المشىىي تىىذيب بهىىاء جلىىة مىىن الشىىيمان, جىىاء فىىي الخبىىر: ألنىىه ضىىرب مىىن العجلىىة, والع ؛كىىل حىىاا مىىذموم

-يقىوا لعلىي  ،في الظرو  التي يظن عنها تحتاج إلى شيء مىن العجلىة -عليه الصال  والسالم-, النبي (الوجه(
فكيىى  بىىك حىىاا  ،ال تعجىىل, فىىي غىى و  ان ىىذ علىىى رسىىلك يعنىىي تىىأن ،((علىىى رسىىلك))ان ىىذ : -رضىىي هللا تعىىالى عنىىه

ال سىيما فىي -, فىال شىك عن العجلىة افىي جميىز تصىرفاته رفيق ى اممم ن ى ااألمن الىذي ينباىي عن يكىون ا نسىان متأني ى
يحصىل  فيها خمر على الراكب وعلىى غيىره, وكىم مىن حىادث -يذه ا الت التي يستخدمها النا  وسا ل لالنتقاا

يسىير  -عليىه الصىال  والسىالم-وسىببه شىفم مخال ىة السىنة, فىالنبي  ،في الن ر  من عرفة إلى م دل ة, سىببه السىرعة
, ويذا يستدا به بعض النا  الذين يسرعون عسر  قليال   "نص" فرصة "وجد فجوةً فإذا " في السير المتوس العن , 
ضىىرار لىىه ولدابتىىه وللنىىا , ذا وجىىد فجىىو  نىىص، ويسىىبب فىىي األوالسىىنة عنىىه إفجىىو ,  هيقولىىون: ا ن فيىى ،راتهمفىىي سىىيا

 فميل يذا ال شك عنه مخال  للسنة.
ر"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عم"  "قدر رميإ بحجر"الوادي  ر كان يحرك راحلته في بطن محسِم

ر   الىذي نى ا فيىه العىذاب علىيهم,  ن يىذا الىوادي يىوإ ألن ال يل حسر فيىه, ومىنهم مىن يقىوا: ،اقالوا: إنه سمي محسّ 
 ..نعم. ستقر فيها, بل يسر  بالخروج منها،فموامن العذاب ال ي
 أحسن هللا إليك.

 ما جاء في النحر في الحج: :باب
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كي  منيى هيذا المنحير و ))قيال بمنيى:  -صيلى هللا علييه وسيلم-حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول هللا 
 .وك  فجاج مكإ وطرقها منحر(())...يعني المروة  المنحر...(())هذا , وقال في العمرة: منحر((

أنها سمعت عائشيإ أم الميؤمنين  وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن:
ٍل بقييين ميين ذي لخمييس ليييا -صييلى هللا عليييه وسييلم-تقييول: خرجنييا مييع رسييول هللا  -عنهييا تعييالى رضييي هللا-

ع دة، مين ليم يكين معيه  -صيلى هللا علييه وسيلم-ى إال أنه الحج, فلميا دنونيا مين مكيإ أمير رسيول هللا وال نر  الق 
: فيدخ  علينيا ييوم النحير -عنهيا تعيالى رضيي هللا-إذا طاف بين السعي والمروة أن يحي , قاليت عائشيإ  هدي
ل يحييى بين سيعيد: عين أزواجيه, قيا -صلى هللا عليه وسيلم-بقر, فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول هللا  مبلح

 بالحديث على وجهه. -وهللا–ال: أتتك ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد, فق
رضيي هللا -عين حفصيإ أم الميؤمنين  -رضيي هللا عنهميا-وحدثني عن مالك عن نافع عين عبيد هللا بين عمير 

أنت من عمرتك؟! ولم تحل  : ما شأن الناس حلوا, -صلى هللا عليه وسلم- أنه قالت لرسول هللا -تعالى عنها
 ., فال أح  حتى أنحر((وقلَّدت هديي ))إني لبَّدت رأسي,فقال: 
النحىر: يعنىي فىي بيىان مىا ينحىر, وفىي بيىان مكىان  "باب ما جاء فيي النحير فيي الحيج": -رحمه هللا تعالى-يقوا 

تذب  البقىر, وتىذب   ،اويذب  ما عداي النحر, والنحر: األصل فيه عنه يكون لإلبل, فتنحر قا مة بالحربة في الويد ,
يجىىو  إمىىالق ل ىىظ  ،عىىن ع واجىىه, يجىىو  إمىىالق الل ىىظ -صىىلى هللا عليىىه وسىىلم-الاىىنم, وينىىا قىىاا: نحىىر رسىىوا هللا 

مالق الذب  على ما ينحر, يذا من حيث ا مالق الل ظي جا  , وينىا  ،عليىهفيىه مىا يىدا  النحر على ما يذب , وا 
ر, عيىىل العلىىىم يقولىىون: يجىىو  ذلىىك, ويجىىى ق, ويحىىل بىىه المىىىذبوح لكىىن لىىو فعىىل, لىىىو نحىىر مىىا يىىذب  عو ذبىىى  مىىا ينحىى

 والمنحور, لكن خال  السنة.
, يعنىي "(())هيذا المنحير..: قال بمًنى -صلى هللا عليه وسلم-حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول هللا "

-نىي تصىور لىو عن النبىي يع "((منحير ...وكي  مًنيى))"عشىار إليىه:  -عليه الصال  والسىالم-الذي نحر فيه النبي 
-ال شىك عن النىا  سىيت احمون علىى يىذا المكىان الىذي نحىر فيىه النبىي  ،ما قاا ميل يىذا -عليه الصال  والسالم
ت ياينىا وجمىز كلهىا وق ى))و ،(())وق ىت ياينىا وعرفىة كلهىا موقى كمىا تقىدم فىي الموقى :  -عليه الصال  والسىالم

لىىى ال  ؛ورحمتىىه بأمتىىه -عليىىه الصىىىال  والسىىالم-عليىىىه رعفىىة النبىىي ميىىىل يىىذا الكىىالم, والباعىىث  يقىىل لىىو لىىم ((موقىى 
عليىه -يتحىرون األمىاكن التىي باشىر النبىي  ،ألنىه مىن النىا  عيىل تحىرّ   ؛لون فيىهفيقتت ،ي دحمون على مكان ضي 

, يىىذا مىىن التوسىىعة علىىى النىىا  (())يىىذا المنحىىر وكىىل منىىى منحىىرالعبىىادات بهىىا, فكونىىه يقىىوا:  -الصىىال  والسىىالم
 ..)).يعني الميروة  ))هذا المنحر..(("التي ينتهي بها السعي,  "يعني المروة ((..هذا المنحر))في العمرة:  "وقال

لنحر, المرق الضيقة كلها محل ل ايعني المرق الواسعة التي يي ال جاج, وعيض   "((وك  فجاج مكإ وطرقها منحر
ويىو مىن بىاب عمى  الواسىز, والمريى  المعمىو  عليىه يشىمل الواسىز والضىي , المريى  يىو , و فال جاج: جمز فىج
ال شىك عن الىدم المسى وح نجى ,  ،كن ميل الظرو  التي نعيشها مز منز الذب  في المرقىاتل ،العام على الخاص

ي عو نقىوا النبى ل يلح  به النج  مىن الىدم المسى وح؟فه ،في مري  النا  ،قد جاء النهي عن البوا في المري و 
 :يىل نقىوا ، فيجو  ذلك, فال يقا  على البوا؟(())كل فجاج مكة ومرقها منحرقاا:  -عليه الصال  و السالم-
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نىىه األمىىر فيىىه إعو نقىىوا:  سىىبيل البىىوا فىىي محىىل قضىىاء الحاجىىة؟ن ميىىل يىىذا الىىدم الىىنج  ينباىىي عن يكىىون سىىبيله إ
عليىه الصىال  -, ال شىك عنمىا يبىت عنىه ((ركل فجاج مكة ومرقها منحى)): -عليه الصال  والسالم-عوسز, والنبي 

لكىىن لىىو منىىز مىىن بىىاب النظىىر فىىي مصىىال  النىىا   ،فىىال إشىىكاا فىىي جىىوا ه ،االحتكىىام إليىىه, مىىا دام قالىىه -والسىىالم
للمصىلحة, مىز اعتقىاد عن ميىل يىذا  انظىر   -علىى مىا يقولىون -، وتلويىث الجىولكيرتهم, واحتيىاجهم إلىى يىذه المرقىات

 ،، وال معارضة, لكن رفية عن المصلحة بخالفةوعنه قاا به, من غير معاند  ،-السالمعليه الصال  و -فعله النبي 
ىى المسىىألة مسىىألة مصىىال  وم اسىىد, فىىاذا كىىانوا ال يتضىىررون والمىىرق واسىىعة عو الرمىىل الىىذي يىىي مىىن التىىراب  اوعيض 

سىيل ويصىل إلىى يختلى  الوضىز عمىا نحىن عليىه ا ن مىن التبلىي  والسى لتة وغيىره, بحيىث ي ،يشرب مىا يىراق عليىه
تشربه األرض فميل يذا ضرره واض , لكن لو نحر عي إنسان في عي فج من فجوجهىا عو بعيد , بحيث ال  عماكن

يج ق النحىر خىارج  ،يعني خارج الحرم ،نحر خارج مكةمن مرقها, من مرق مكة ص   ذلك, يو م هومه عنه ال ي  
 الحرم؟ نعم؟

 طالب:...............
ًيا ب اِلغ  ا عين نحر الهدي فىي الحديبيىة لمىا  :يعني ،صد عولكن إذا كان ج اء صيد,  ،[( سور  الما د 59)] ل ك ع ب ِإ{}ه د 

 حر في مكانه.على مساكين الحرم ن  ويو    ،صدوا عن البيت؟ في مكانه, فاذا لم يمكن عن ينحر في مكة
ا سمعت عائشإ أم المؤمنين أنهوحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن: "

 لحيج"لخمس ليال بقين مين ذي القعيدة, وال نيرى إال أنيه ا -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا  تقول:
ى ،خرجوا لم يروا إال عنه الحج فق  لما  العتقىاد العىرب  ايعني يم في المدينة ال يرون إال عنه الحج, كانوا يىرون تبع 

-" فلما دنونا من مكإ أمر رسول هللا   جور, وما كان في ذينهم إال الحجمن عفجر ال في عشهر الحجعن العمر  
فيجعلهىا  "معيه هيدي إذا طياف بالبييت وسيعى بيين الصيفا والميروة أن يحي مين ليم يكين  -صلى هللا عليه وسيلم

ألن  ؛بلحىم بقىرخىل علىيهم يىوم النحىر د   خ  علينا يوم النحر بلحيم بقير, فقليت: ميا هيذا؟"قالت عائشإ: فد  " عمىر 
يدا على عن عنديا علىم بمىا فعلىه  "فقلت: ما هذا؟"قولها:  عيدى عن نسا ه البقر، -عليه الصال  والسالم-النبي 
ولهىىذا يجىىو  عن ينىىوب ولىىي األمىىر عمىىن  ،وعنهىىا وكلتىىه عن ينحىىر عنهىىا البقىىر؟ ال ،-عليىىه الصىىال  والسىىالم-النبىىي 

 ،علىي    كىا  علىى شىخص, وقىاا ولىده: ال كىا الفاذا وجبىت  يهم,جب علوذراري في إخراج ما ي ،تحت يده من نساء
, عو العكىى  قىىاا األب البنىىه: إن وجىىب عليىىك يىىم ك ىىر عنىىهعتحملهىىا عنىىك, وعخرجهىىا بال عىىل, عو وجبىىت عليىىه ك ىىار  

تأكد من ال فال بد ألنه لو لم يفدّ  يل م من؟ يل م األصلي, ؛ال بد عن يتأكد من عن النا ب عدى لكن, شيء فهو علي  
, عمىىا قضىىاء الىىديون فميىىل يىىذا ال ك ك ىىار نىىع -وهللا–ذلك علمىىه, لكىىن لىىو قىىاا لىىه: عنىىا عخرجىىت عنىىه عدى, وال يلىى م بىى

ال يحتىاج إلىى نيىة, يعنىي شىخص مىدين بىأل  ريىاا ل يىد,  ،يحتاج إلى نية, قضاء الديون باعتباره من باب التخلي
ال  ألن يىذا ذلىك؛ , وال يل مىه العلىم بىذلك, لىو نيتىهع ذمتهتبر  ، يد: يذا عل  رياا دينك على فالنجاء عمرو فقاا ل

 .له ذلك, األمر ال يعدوه ،للمنة المترتبة على يذا ايحتاج إلى نية, لكن إذا رد ذلك رد  
 -وهللا–فقيال: أتتيك " -عحىد ال قهىاء–ابىن عبىي بكىر  "فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محميد :قال يحيى بن سعيد"

  نعم؟ ،، ووعتهيعني عنها ح ظته ،بالحديث على وجهه -وهللا– كتعت بالحديث على وجهه"
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 .........طالب:....
, ومىنهم ألنىه فىي وقىت األضىحية ؛ويىو محمىوا علىى الهىدي , الحديث في الصحي : "ضحى عن نسا ه البقر"نعم
 هدي.يذه قصة عخرى, وعن األضحية للحاج, ما فيها إشكاا, له عن يجمز بين األضحية وال قوا: إنمن ي

-حفصيإ أم الميؤمنين أنهيا قاليت لرسيول هللا  ك عين نيافع عين عبيد هللا بين عمير عينحدثني عن مال"و يقىوا: 
وعن يجعلويىا  ،عمىر النىا  عن يحلىوا !"ولم تحل  أنيت مين عمرتيك؟ ،ما شأن الناس حلوا :-صلى هللا عليه وسلم

صىىلى هللا عليىىه -فمنين لرسىىوا هللا عمىىر , مىىن لىىم يسىى  الهىىدي عمىىر بىىأن يجعلهىىا عمىىر , فقالىىت لىىه ح صىىة عم المىى
فيال أحي   ،وقليدت هيديي ،دت رأسييإنيي لبَّي))! فقيال: ما شأن الناس حلوا, ولم تحل  أنت من عمرتك؟" :-وسىلم

ِحلَّيه {}: ((عنحىرفال عحل حتى )), "حتى أنحر(( ي  م  يد  ل يغ  ال ه  تَّيى ي ب  م  ح  يك  وس  ؤ  وا  ر  ِلق  حتىى  [( سىور  البقىر 691)] و ال  ت ح 
 نحر. نعم. ي

  .أحسن هللا إليك
 :العم  في النحر :باب

أن  :-رضيي هللا تعيالى عنيه-حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عين أبييه عين عليي بين أبيي طاليب 
 .، ونحر غيره بعضهنحر بعض هديه -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

فإنيه يقليدها نعليين,  ،مين نيذر بدنيإ ل:قيا -رضيي هللا عنيه-وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد هللا بين عمير 
اإلبي  أو مين  الييس لهيا محي  دون ذليك, ومين نيذر جيزورً  ،رها عند البيت أو بمنى يوم النحرويشعرها, ثم ينح

 .فلينحرها حيث شاء ،البقر
 .اعن مالك عن هشام بن عروة: أن أباه كان ينحر بدنه قيامً  يوحدثن

يحل  رأسيه حتيى ينحير هدييه, وال ينبغيي ألحيد أن ينحير قبي  الفجير : ال يجوز ألحد أن -رحمه هللا-قال مالك 
نما العم  كله يوم النحر لقياء التفيث والحيالق, ال يكيون شييء مين ذليك  ،يوم النحر, وا  الذبم، ولبس الثياب، وا 

 يفع  قب  يوم النحر.
 ."باب العم  في النحر": -رحمه هللا تعالى-يقوا المفل  

محمىد بىن علىي بىن  "عين أبييه"جع ر بن محمد الصادق  ر بن محمد عن أبيه"عن مالك عن جعفحدثني يحيى "
ه، ونحير غييره هديينحير بعيض  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  :عن علي بن أبي طالب"لباقر الحسين ا
 عن جده علي بن عبي مالب منقمعة؟رواية الباقر  بعضه"
 ................طالب:..

 الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي. عبيهجع ر بن محمد عن  ؟نعم
 ............طالب:..

 نعم؟ جد عبيه, كي ؟
 ........طالب:.........
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نحىر بعىض  -عليىه الصىال  والسىالم-عن النبىي يث جىابر فىي صىحي  مسىلم: "لكنه يابىت مىن حىد ،الرواية منقمعة
لي, ونحر غيره بعضه" ما قاا: ونحرت بعضه, ي إلى عوستين بيده الشري ة الكريمة, ووكل الباق ايديه, نحر يالي  

 نعم؟
 طالب:..............

عليىه الصىىال  -اعتبىار عنىىه غيىره, المقصىود عن النبىي علىى  ،كنىي عىن ن سىه, ويتحىدث عىىن غيىره عنىهيال مىانز عن 
 , ونحر غيره الباقي سبز وياليين.هوستين عدد سني عمر  انحر يالي   -والسالم
فإنيه يقليدها نعليين, ويشيعرها, ثيم  ،من نذر بدنإ نافع أن عبد هللا بن عمر قال:عن وحدثني عن مالك "يقىوا: 

فلينحرها  ،من اإلب  أو البقر اأو بمنى يوم النحر, ليس لها مح  دون ذلك, ومن نذر جزورً  ،ينحرها عن البيت
 ؟ نعم؟اوبين عن ينذر ج ور   ،عن ينذر بدنة ال رق بين ما. حيث شاء"
 ............طالب:.

ى يىوم النحىر, لىي  لهىا محىل عو بمن ى ،عنه يقوا: من نذر بدنة فانه يقلديا نعلين, ويشىعريا, يىم ينحريىا عنىد البيىت"
إنمىا تسىتعمل  فلينحريىا حيىث شىاء" يعنىي كىأن البدنىة ل ىظ "البدنىة" ،مىن ا بىل عو البقىر اجى ور   نىذر دون ذلك, ومىن

ه وي رقىه علىى ال قىراء فعلى ،اذلك, إذا نذر عن يىذب  جى ور   والج ور ععم من للبيت, وسكان البيت, والنذرفيما يهدى 
ها على ال قراء, فىي ي رق اعو في الجنوب, عن يذب  ج ور   ،عو في الشماا ،ما يل م عن ينذر في الرياض ،حيث شاء
بدنىة "مىن نىذر : , فانىه كمىا جىاء ينىاومىا يتعلى  بىه ،وارتبىا  البدنىة بالبيىت ،تبرع ذمته, لكىن إذا نىذر بدنىة عي مكان

السىىبب  ومىىا ،إذا عىىّين المكىىان ينظىىر فىىي المكىىان لكىىي تعىىر , "فانىىه يقلىىديا نعلىىين ويشىىعريا, يىىم ينحريىىا عنىىد البيىىت
عن شىيء يمكىن  هفييل  -عليه الصال  والسالم-ببوانة, فسأا النبي  الباعث على ذلك؟ " نذر رجل عن ينحر إبال  

عن يىوفي بنىذره, فىاذا سىلم المكىان مىن محظىور ال مىانز فىأمره ...؟ يىل ؟يل فيهىا عيىد مىن ععيىاديم ،ينذر من عجله
 عحىد فىال يتعىرض لهىا ، ويشىعريا" مىن عجىل عن تعىر ,من نىذر بدنىة فانىه يقلىديا نعلىينوفاء النذر فيه, يقوا: "من 

ى يىىوم النحىىر, لىىي  لهىىا محىىل دون عو بمن ىىألن يىىذا مكىىان نحىىر البىىدن, " ؛لبيىىت"ا دعنىى ، يىىم ينحريىىاويشىىعريابىىأذى "
ألن ميىل  ؛فلينحريا حيث شىاء" ،من ا بل عو البقر اومن نذر ج ور  ا األصل فيها عنها لمساكين الحرم "ألنه ؛ذلك"
 , في عله حييما شاء.ال ارتبا  له بالحرم النذريذا 
 عن تنحر ا بل قا مة. ،يي السنةويذه  "ا: أن أباه كان ينحر بدنه قيامً  وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة"
))افعىل حلقىت قبىل عن عنحىر؟ الجىواب: "في الحديث:  ألحد أن يحل  رأسه حتى ينحر هديه"يجوز  قال مالك: ال"

يوا  }النهىي صىري  فىي ا يىة:  د عن يحلى  رعسىه قبىل عن ينحىر يديىه"ال يجىو  ألحى"وينا يقوا:  ،وال حرج(( ِلق  و ال  ت ح 
ي  م ِحلَّه { د  ل غ  ال ه  تَّى ي ب  م  ح  ك  وس  ؤ  , فاذا قلنىا: المسىألة مسىألة وقىت حلىوا, فبمجىرد وقىت الحلىوا [ر ( سور  البق691)] ر 

 ولو لم ينحر, نعم؟ ،يحل له عن يحل  رعسه
 .......طالب:...

حيد وال ينبغيي أل" ،لألمىر بىذلك فىي ا يىة حير هدييه"حتيى ين" فاألمر فيه سىعة ،ذا جاء وقت الحلواالمقصود عنه إ
، وذلىىك ألن النحىىر مىىن ععمىىاا ذلىىك اليىىوم ؛عن ينحىىر قبىىل ال جىىر وال ينباىىي ألحىىد أن ينحيير قبيي  الفجيير يييوم النحيير"
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نما العم  كله يوم النحر" ،قبل ال جر يوم النحر -على كالمه-بعد, فال يص  قبل ال جر  اليوم لم يدخل ألن  ؛"وا 
لقاء التفث والحيالق, ال يكيو"إذا تحلىل  "ولبس الثياب ،الذبم" ا يي ععماا يوم النحريذه األعما  ن شييء مينوا 

 ويوم النحر متى يبدع؟ ذلك يفع  قب  يوم النحر"
 طالب:.............

 شك, لكن اليوم يقابل الليل؟ نعم؟ وعندنا نهار, النهار يقابل الليل بال ،وعندنا ليل ،عندنا يوم
 طالب:.............

 , فيمل  ويراد به النهار, قد يمل  ويراد به النهار. ي يوم العيد وليلتهسن التكميل في
لكن لآلية, ويذا يو األصل,  ياال  وينا عل  الحل  بالنحر امت ي عل قبل يوم النحر" ال يكون شيء من ذلك"يقوا: 

خىر إال ما س ل عن شيء قدم وال ع   انحر قبل عن يحل , وعيض   عك ؟ نعم، عمالترتيب النبوي نحر قبل عن يحل , 
 نعم.والعك .، فال مانز من النحر قبل الحل  ((,))افعل وال حرجقاا: 

  .أحسن هللا إليك
 :الحالق :باب

صيلى هللا علييه -أن رسيول هللا  -رضيي هللا عنهميا-حدثني يحيى عن مالك عن نيافع عين عبيد هللا بين عمير 
قيالوا:  ،(())اللهيم ارحيم المحلقيينوالمقصران يا رسول هللا, قيال: قالوا:  ،((لهم ارحم المحلقينال))قال:  -وسلم

 .(())والمقصران, قال: والمقصران يا رسول هللا
 ،وهيو معتمير فيطيوف بالبييت وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كان يدخ  مكإ لياًل 

وبين الصفا والمروة, واؤخر الحالق حتى يصبم, قال: ولكنه ال يعود إلى البيت فيطوف به حتيى يحلي  رأسيه, 
 ب البيت.، وال يقر قال: وربما دخ  المسجد فأوتر فيه

 قال مالك: التفث: حالق الشعر, ولبس الثياب وما يتبع ذلك.
قيال: ذليك  هي  ليه رخصيإ فيي أن يحلي  بمكيإ؟ ،لحيجسئ  مالك عن رج  نسي الحالق بمنيى فيي اقال يحيى: 

 واسع, والحالق بمنى أحب إلي. 
إن  ان شيعره حتيى ينحير هيديً وال يأخيذ مي ،ال يحلي  رأسيه اأن أحيدً  :قال مالك: األمر الذي ال اختالف فيه عندنا

و ال  }قيال:  -تبيارك وتعيالى-كان معه, وال يح  من شيء حرم عليه حتى يحي  بمنيى ييوم النحير, وذليك أن هللا 
ي  م ِحلَّه { د  ل غ  ال ه  تَّى ي ب  م  ح  ك  وس  ؤ  وا  ر  ِلق   .[( سور  البقر 691)] ت ح 

 ."باب الحالق": -رحمه هللا تعالى-نعم يقوا المفل  
))اللهيم قيال:  -صيلى هللا علييه وسيلم-ثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر: أن رسول هللا حد"

يحلقىون رفوسىهم فىي نسىكهم, والحلى   ،ن يحلقون رفوسهم بعد عو في نسكهم, دعا للمحلقين الذي"((ارحم المحلقين
حر, األصل عن يقز بعد الرمي اا يوم النمن ععم وي  حرام والموا  والسعي, وفي الحجفي العمر  إنما يقز بعد ا

فىىىأرادوا عن يىىىدعو  يىىىذه دعىىىو  صىىىالحة لهىىىم، "(())اللهىىىم ارحىىىم المحلقىىىين" لكىىىن إن قىىىدم عو عخىىىر فىىىال بىىىأ  ،والنحىىىر
فيىود عن يقصىر, والتقصىير  لبتىه,يأن  عن يكون رعسه بدون شعر ع ،بعض النا  ي ضل التقصير ألن ؛للمقصرين
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يذه التي رقىم  "الحالقة"مكاين ن , وعلى يذا المكايا، ولو كان يسير  يأخذه فهو تقصير اعبقت ا لة للموسى شي   إذا 
بالموسى بحيث ال يبقى واحد واينين ويالية, كلها تقصير إذا بقيت عصوا الشعر, واألصل عن الحل  ال يكون إال 

قيالوا:  ((للهم ارحيم المحلقيين))اوالمقصران يا رسول هللا, قال: قالوا:  (()) اللهم ارحم المحلقين" للشعر عصىوا
مىن الشىعر شىيء علىى الذين يقصرون من رفوسهم بحيث يبقىى  "))والمقصران((, قال: والمقصران يا رسول هللا

فىدا عن الحىالق عفضىل مىن  ،قىاا ذلىك ا، عو يالي ىيعنىي بعىد عن امتنىز مىرتين ،الرع , والدعو  للمقصرين في اليالية
 ؟نعمالتقصير, عفضل من التقصير, 

 ........الب:........ط
 فيها؟ ماذا

 .............طالب:..
عامة لمن كان معه ولمن جاء بعده, وال شك عن الحل  عبلىو فىي  ،؟ ال-عليه الصال  والسالم-من كان مز النبي 

 االمتياا.
 نيه كيان ييدخ  مكيإ ليياًل أ":القاسىم بىن محمىد,  عن عبد الرحمن بين القاسيم عين أبييه"حدثني عن مالك "و يقىوا: 

عليىىىه الصىىىال  -: عن النبىىىي -اسىىىابق  –ويىىىو معتمىىىر, وعرفنىىىا مىىىن حىىىديث ابىىىن عمىىىر  يىىىدخل مكىىىة لىىىيال   وهيييو معتمييير"
ييدخ  "-عليىه الصىال  والسىالم-يبيت بذي موى, يم يدخل الصىب , ويرفىز ذلىك إلىى النبىي  عنه يو ن سه -والسالم
يشىتر  الترتيىب يعني ما  حتى يصبم" والمروة, واؤخر الحالق وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا مكإ لياًل 

عو إلىى العصىر, إلىى  يال  مى ،يم نىام, وعخىر الحلى  إلىى الظهىر ويو تعبان لو انتهى من سعيه ،بين السعي والحالق
ال يتمىىو   لييى البيييت فيطييوف بييه حتييى يحليي  رأسييه"قييال: ولكنييه ال يعييود إ" لكنىىه يبقىىى محىىرم ،ال بىىأ  ،عن يرتىاح

قال: وربميا "عو العمر  شيء, ال يتمو  وقد بقي عليه من الواجب شىيء, ت الحج بموا  وقد بقي عليه من واجبا
ألن يىا الىوتر لىي  مىن  ،ال بأ  ،يبقى عليه الحالق يم يوتر ،ال مانز ، وال يقرب البيت"دخ  المسجد فأوتر فيه

 تى ي رغ من نسكه.ميل يذا ال ينباي ح ،قد بقي عليه من األعماا الواجبة ععماا النسك, ععماا النسك المستقلة
 يعني إلقاء الت ث. يتبع ذلك"وما  ،ولبس الثياب ،قال مالك: التفث: حالق الشعر"
هيي  لييه رخصييإ أن يحليي  بمكييإ؟ قييال: ذلييك  ،فييي الحييج نييىالحالقييإ بم رجيي  نسييي   عيين قييال يحيييى: سييئ  مالييك"

، والمبىادر  إلىى االمتيىااألنىه عسىر  فىي  ؛الحالق بمنيى أحيب إليي"و " ،من الحرم ومكة من الحرمألن منى  ؛"واسع
 فعل الواجب.

إن  اشيعره حتيى ينحير هيديً  وال يأخيذ مين ،ال يحلي  رأسيه اأن أحدً  األمر الذي ال اختالق فيه عندنا: قال مالك:"
عني بعدما ي يوم النحر" ىوال يح  من شيء حرم عليه حتى يح  بمن" يعني من استدالله با ية ظاير كان معه"

 نعم؟ ،ينهي األعماا
 ........لب:........طا

، وال يأخىذ مىن ال يحلى  رعسىه اعن عحد   "األمر الذي ال اختال  فيه عندنا:يقوا:  ،بأيش؟ األصل عنه يحل  بالحرم
 " ألنهىا كلهىا حىرمذلىك واسىز"عن يحل  بمكة؟ قاا: وينا يقوا: يل له رخصة  إن كان معه" اشعره حتى ينحر يدي  
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قاا مالك: األمر الذي ال اخىتال  فيىه عنىدنا: عن "  في االمتياا, يم قاا: ألنه عسر  الق بمنى عحب إلي"لكن الح"
ي  }:  إن كىان معىه" اشعره حتى ينحر يدي   وال يأخذ من ،ال يحل  رعسه اعحد   يد  ل يغ  ال ه  تَّيى ي ب  م  ح  يك  وس  ؤ  يوا  ر  ِلق  و ال  ت ح 

 يىوم النحىر" رم عليىه حتىى يحىل بمن ىىمىن شىيء حىوال يحىل " ويذا ظاير في االستدالا ,[( سور  البقر 691)] م ِحلَّه {
وذلك يكون بالرمي والحلى  عنىد األكيىر, ويكىون بىالرمي  ؛وال يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر

 -تبارك وتعيالى-وذلك أن هللا " ياني فال يكون إال بتمام األركانوعما ال ،فق  عند بعضهم, ويذا يو التحلل األوا
ي  م ِحلَّه {و ال  ت  }: قال د  ل غ  ال ه  تَّى ي ب  م  ح  ك  وس  ؤ  وا  ر  ِلق   التقصير. .[( سورة البقرة691)] ح 
  :التقصير :باب

إذا أفطير مين رمضيان وهيو  كيان -رضيي هللا عنهميا-أن عبيد هللا بين عمير  :حدثني يحيى عن مالك عن نيافع
 الك: ليس ذلك على الناس.حتى يحج, قال م اوال من لحيته شيئً  ،يراد الحج, لم يأخذ من رأسه

أو عميرة أخيذ  ،كيان إذا حلي  فيي حيج -رضيي هللا عنهميا-وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بين عمير 
 من لحيته وشاربه.

وأفضيت  ،أتى القاسم بين محميد فقيال: إنيي أفضيت وحدثني عن مالك عن ربيعإ بن أبي عبد الرحمن: أن رجاًل 
فأخيذت مين  ،بعيد   بت ألدنو من أهليي, وقاليت: إنيي ليم أقصير مين شيعري , ثم عدلت إلى شعب, فذهأهلي ي  مع

وقال: مرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين, قال مالك: أستحب في  ،فضحك القاسم ،بهاشعرها بأسناني, ثم وقعت 
 اميين نسييي ميين نسييكه شيييئً  قييال: -رضييي هللا عنهمييا-, وذلييك أن عبييد هللا بيين عبيياس امثيي  هييذا أن يهييرق دًميي

 .افليهرق دمً 
مين أهلييه يقيال لييه:  : أنيه لقييي رجياًل -رضيي هللا عنهمييا-وحيدثني عين مالييك عين نيافع عيين عبيد هللا بيين عمير 

أو يقصير, ثيم يرجيع إليى  ،جه  ذلك, فأمره عبد هللا: أن يرجع فيحل  ،يحل  ولم يقصر ر, قد أفاض ولمالمجبَّ 
 البيت فيفيض.

مين  قص شاربه, وأخيذ ذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فإ وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن سالم بن عبد هللا كان
 .ا  محرمً وقب  أن يه ،لحيته, قب  أن يركب

ن كىىان لمىىا ذكىر الحىىالق عردفىه بالتقصىىير, وكىل منهمىى -رحمىىه هللا تعىالى-مفلى  يقىوا ال ا مجى ق مسىىق  للملىب, وا 
عموم الىرع , مىن مجموعىه,   عفضل من التقصير, والتقصير المراد به: عخذ بعض الشعر وترك البعض من الحل

 ،عيىىل العلىىم عو الربىىز علىىى مىىا يىىذيب إليىىه بعىىض األنىىه ال يسىىمى تقصىىير   ؛ال مىىن جميعىىه, وال يجىى ق الشىىيء اليسىىير
بعضهم يقوا: يك ي يالث شعرات, وبعضهم يقوا: الربز, وبعضهم يقوا: يك ي ما يمسى  فىي الوضىوء, والمعتمىد 

لكن ال يلى م  ،ز ومجمو , المجمو : التعميمالوضوء, فرق بين جميالمس  في في عنه مجمو  الرع  في التقصير و 
 عو التقصير. أنه وصلها المس بعن تكون كل شعر  بعينها نج م 

ن وهيو يرايد الحيج ليم حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بين عمير كيان إذا أفطير مين رمضيا"يقىوا: 
 يوفر ذلك للحج. حتى يحج" امن لحيته شيئً  "وال من شعر رعسه ،لم يأخذ من رعسه يأخذ من رأسه"
 على النا  عن يتركوا يذا. يعني لي  مما يجب ليس ذلك على الناس""قال مالك: 



15 
 

ابىن  حج أو عمرة أخذ مين لحيتيه وشياربه" وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر كان إذا حل  في"
لِمقِ }: -جل وعال-قوا هللا  ال  أو عمر في النسك يأخذ ما  اد عن القبضة من لحيته, مت يِران  م ح  صِم م ق  م  و  يك  وس  ؤ   {ين  ر 

مىا يبقىى إال اللحيىة,  ،يبقىى للتقصىير؟ مىا بقىي إال اللحيىة, فالواو يىذه للجمىز, فىاذا حلى  رعسىه مىاذا [سور  ال ت (72)]
نمىا -رضىي هللا عنىه وعرضىاه-ويذا اجتهاده ولم يوافى  عليىه  ،يذه ا ية فيقصر من لحيته متأوال   {} :وا  يِران  صِم م ق   و 

ولىي  فىي يىذا مستمسىك لمىن يأخىذ  التي يي للتقسيم, التي يي للتقسيم والتنويىز. "عو" يذه بمعنى [(سور  ال ت 72)]
كرامها ،وتوفيريا ،من األمر باع ا ها -عليه الصال  والسالم-عما جاء من النبي  امن لحيته, معرض    ...وا 

أتى  القاسيم بين محميد, فقيال: إنيي أفضيت  بن أبي عبد الرحمن: أن رجاًل  وحدثني عن مالك عن ربيعإ"يقوا: 
وأفضيت معيي بيأهلي, ثيم عييدلت إليى شيعب, فيذهبت ألدنييو مين أهليي, فقاليت: إنيي لييم أقصير مين شيعري بعييد, 

فأخييذت ميين شييعرها " ،تحىىل مىن عجىىل عن تحىل لىىهيىىو يحتىاج عن  مىا عنىىديم مقىص، "فأخيذت ميين شييعرها بأسييناني
الشعر يعني كأنه يرى عن يذا  : مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين"وقال ،بها, فضحك القاسم بأسناني, ثم وقعت

 "اق دمً أستحب في مث  هذا أن يهر :"قال مالك .ألنه ما يقاا له: قص وال تقصير ،الذي عخذ باألسنان ال يج ق 
 "افليهرق دًمي ان نسكه شيئً ن نسي مم"وذلك أن عبد هللا بن عباس قال: ألن ميل يذا ال يجى ق  ؛ارق دم  عن يه

جمهىور عيىل العلىم فىي إيجىاب الىدم علىى مىن واعتمده  ،"افليهرق دم   اكالم ابن عبا  معرو  عنه: "من ترك نسك  
 .اترك واجب  

 ؛يقىاا لىه المجب ىر المجبَّير" :من أهله يقال ليه رجاًل  وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر: أنه لقي"
 ،"قد أفاض وليم يحلي  وليم يقصيريم جبر, فقيل له: المجب ر  ،وحصل فيه كسور ،ز وانكسرألنه حصل له عن وق

ألن يىذا مىن ععمىاا  ؛مره عبيد هللا أن يرجيع"فيأ" ة والتقصير واجب من واجبىات النسىكجهل عن الحالق جه  ذلك"
ثيم يرجيع إليى البييت  ،أو يقصير ،فأمره عبد هللا أن يرجيع فيحلي " ،في حدود الحىرم ،لتي ت عل في الحرمالنسك ا
ما ما  مىوا  ا فاضىة, إذا مىا مىا   البيت في يض؟ يوكي  يرجز إلى  ،يم يرجز إلى البيت في يض فيفيض"

 ؟نعمز؟ خرج من الحرم؟ موا  ا فاضة يتصور عنه رج
 طالب:.............
 ؟نعممن عجل الترتيب؟ 
 طالب:.............

ال إذافمىىا دام تىىرك الترتيىىب يىىأمره شىىك, عنىىه يحملهىىم علىىى الع يمىىة,  هيىىو مىىا فيىى كىىان  با عىىاد  مىىن عجىىل الترتيىىب, وا 
 .(())افعل وال حرجوال عخر إال قاا:  ما س ل عن شيء قدم قبل الحل  ال شك عنه يج  ه: عفاض

 طالب:............
 ؟عين يو

 طالب:...............
يعنىي احتمىاا عنىه  م يرجىز إلىى البيىت في ىيض"، يىعو يقصر ،يرجز فيحل  من عين يرجز؟ "فأمره عبد هللا عن يرجز"

  خرج إلى الحل.
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 ...............طالب:
 ين؟ع

يعني عفاض ولم يحل  ولم يقصر, خرج من منى إلى البيت فأفاض فيه, فأمره عبد هللا عن يرجىز إلىى منىى فيحلى  
يىذا لمىا انتقىل  ..،بمنىى حلى  -عليىه الصىال  والسىالم-يعني كما فعىل النبىي  ،يم عمره عن يرجز إلى البيت في يض

ذا ال شىك ويىا حلقت ارجز إلى البيت فىأفض, فاذ ،يم احل  ،من منى إلى مكة إلى البيت, قاا له: ارجز إلى منى
ن لم يكن واجب   عن حمل على الع يمة, ويو  .اال   بابن عمر في ميل يذا المقام, وا 

لىى ال  ؛أن يحييرم دعييا بييالجلمين فقييص شيياربه" عيين مالييك أنييه بلغييه: أن سييالم بيين عبييد هللا كييان إذا أراد وحييدثني"
لكىن عرفنىىا مىا فىىي  ،سىىالم بىن عبىىد هللا اقتىداء  بأبيىىه يىذا "وأخيذ ميين لحيتييه" ،ج إليىه بعىىد ا حىرام فىىال يتيسىر لىىهيحتىا

ألنىه إذا  ؛"ا، وقبي  أن يحي  محرًميقبي  أن يركيب" يل يذا إلى هللا ورسولهوالحكم والمرد في م ،وعن العبر  ،المسألة
 من ذلك. اال يجو  له عن ي عل شي    ،ارم  عيل مح

 وهللا ععلم.
 وصحبه عجمعين. ،وعلى لله ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد


